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Θεςπρωτικό  21/09/2018 
 

  Αριθ. Πρωτ: 408 /21-09-2018 
 

ΠΡΟ 
ΓΡΑΦΕΚΑ  ΓΕΝΚΚΟΤ  ΣΟΤΡΚΜΟΤ 

ΚΟΚΝ.:   
Δ/ΝΗ B/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΠΡΕΒΕΖΑ 
 

ΙΕΜΑ: «ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΚΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΚΑ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΚΗΗ       
ΕΚΠΑΚΔΕΤΣΚΚΗ ΜΕΣΑΚΚΝΗΗ ΣΗ ΡΟΤΜΑΝΚΑ ΣΟ ΠΛΑΚΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Erasmus+»  

 
ΧΕΣ.: Τ.Α.33120/ΓΔ4/28-02-2017 (ΦΕΚ 681/τ.Βϋ/06-03-2017) µε θζµα «Εκδρομζσ - Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ 

μαθητϊν και μαθητριϊν Δημόςιων και Ιδιωτικϊν ςχολείων Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ εντόσ και εκτόσ τησ 

χϊρασ». 

 

               Σο ΓΕΛ Θεςπρωτικοφ προτίθεται  να πραγματοποιήςει μία εκπαιδευτική μετακίνηςη ςτην πόλη 

Οράντεα τησ Ρουμανίασ, ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ Erasmus+ (Αρ. Συμ. 2017-1-EL01-KA219-036151 

και τίτλο European Path (e)Motion ). H ημερομηνία αναχϊρηςησ είναι 08 ή 09-12-2018 και η ημερομηνία 

επιςτροφήσ 15-12-2018. Θα ςυμμετζχουν ςυνολικά δζκα (10) άτομα, οκτϊ (08)μαθητζσ  και δφο (02) 

ςυνοδοί εκπαιδευτικοί.  

Προκειμζνου και ςφμφωνα με την κείμενη νομοθεςία να επιλεγεί το ταξιδιωτικό γραφείο που θα 

οργανϊςει την παραπάνω εκπαιδευτική μετακίνηςη των μαθητϊν του ςχολείου μασ, παρακαλοφμε να 

μασ αποςτείλετε μζχρι  την  Παραςκευή 28-09-2018 και ϊρα 12:00 ςτο ςχολείο (ταχυδρομικϊσ ή με 

οποιοδήποτε άλλο τρόπο) κλειςτή προςφορά η οποία να περιλαμβάνει : 

Θ 

 Ση μετακίνηςη ςτισ 08-12-2018 από το Ιεςπρωτικό ςτην πόλη Οράντεα με τη χρήςη λεωφορείου. 

 Ση μετακίνηςη ςτισ 14(το απόγευμα)-12-2018 από την πόλη Οράντεα ςτο Ιεςπρωτικό με τη 

χρήςη λεωφορείου. 

Θ 

 Ση μετακίνηςη ςτισ 09-12-2018 από το Ιεςπρωτικό ςτην πόλη Οράντεα με τη χρήςη αεροπλάνου 

και λεωφορείου . 
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 Ση μετακίνηςη ςτισ 15 ή 16 (ανάλογα την πτήςη)-12-2018 από την πόλη Οράντεα ςτο 

Ιεςπρωτικό με τη χρήςη αεροπλάνου και λεωφορείου. 

 

τισ προτάςεισ μετακίνηςησ με αεροπλάνο ςασ παρακαλοφμε να ςυμπεριλάβετε κάθε πιθανή 

αεροπορική πτήςη από/ςε κάθε πρόςφορο αεροδρόμιο τησ Ελλάδασ (Αθήνα, Θεςςαλονίκη, ….) και τησ 

Ρουμανίασ (Βουκουρζςτι, Σιμιςοάρα…) ή τησ Ουγγαρίασ (Βουδαπζςτη, Ντεμπρζτςεν...) 

 Για την  επιλογή τησ προςφοράσ θα ληφθεί υπόψη το φψοσ τησ τιμήσ και η διάρκεια του ταξιδιοφ. 

Για τισ μετακινήςεισ με το λεωφορείο επιθυμοφμε να είναι καινοφργιο  και να διαθζτει όλεσ τισ 

προδιαγραφζσ. Η διαμονή και η διατροφή των οδηγϊν του τουριςτικοφ λεωφορείου βαρφνει το 

Σαξιδιωτικό τουριςτικό γραφείο και πρζπει να ςυμπεριλαμβάνετε ςτην τελική ςυνολική τιμή. 

Εκπρόθεςμεσ προςφορζσ δεν θα  ληφθοφν υπόψη. Με την προςφορά θα πρζπει να υπάρχει  και 

υπεφθυνη δήλωςη ότι το πρακτορείο διαθζτει ειδικό ςήμα λειτουργίασ, το οποίο βρίςκεται ςε ιςχφ.  

Επιθυμοφμε: 

1. Αςφάλεια αςτικήσ ευθφνησ. 

2. Τπεφθυνη δήλωςη όπου θα φαίνεται ότι το λεωφορείο πληροί τισ απαιτοφμενεσ προχποθζςεισ και 

είναι τεχνικά ελεγμζνο από τισ δημόςιεσ υπηρεςίεσ. 

ημειϊνουμε ότι : 

1. Οι προςφορζσ θα ανοιχτοφν όπωσ προβλζπει ο νόμοσ την ίδια μζρα ενϊπιον επιτροπήσ 

καθηγητϊν, αντιπροςϊπων των μαθητϊν και του υλλόγου Γονζων και Κηδεμόνων. 

2. Θα πρζπει να αναφζρεται η ςυνολική διάρκεια του ταξιδιοφ, η τελική ςυνολική τιμή τησ 

μετακίνηςησ και η οικονομική επιβάρυνςη ανά άτομο. 

3. ε περίπτωςη που δεν πληροφνται οι παραπάνω προχποθζςεισ, το ΓΕΛ Θεςπρωτικοφ, διά των 

αρμοδίων οργάνων που θα ςυγκροτηθοφν, δεν θα αναδείξει ταξιδιωτικό τουριςτικό γραφείο ωσ 

μειοδότη για να αναλάβει τη μετακίνηςη και θα δρομολογήςει όλεσ τισ απαραίτητεσ νόμιμεσ 

ενζργειεσ για να εξαςφαλίςει τη μετακίνηςη (μετάβαςη και επιςτροφή) μαθητϊν και 

εκπαιδευτικϊν ςτην Οράντεα τησ Ρουμανίασ για την υλοποίηςη ςχεδίου του προγράμματοσ 

Erasmus+ με αριθμό ςφμβαςησ 2017-1-EL01-KA219-036151.                                                                                                                                                   

          

         Ο Διευθυντήσ του χολείου     

   

                                                                                                        Κατςανάκησ Απόςτολοσ 

                                                                                                      Καθ. Φυςικήσ Αγωγήσ ΠΕ11 


